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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: R/2 

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty  

ZAMAWIAJĄCY: 

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. 

ul. Zbożowa 4 

70-653 Szczecin 

WYKONAWCA: 

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Nr KRS/CEIDG 

    

    

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr. telefonu  

Adres e-mail  

 

OFERTA 

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu na zamówienie pn.: „Opracowanie 

dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla przebudowy komór 

ciepłowniczych na Lewobrzeżu Szczecina wraz z infrastrukturą sanitarną, 

teletechniczną, elektryczną i AKPiA” 

 

ja (my) niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz 

……..…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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1) składam (składamy) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 

określonym w specyfikacji warunków zamówienia . 

2) oferuję (oferujemy) wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ 

za cenę brutto i netto*: 

…………………………………………... PLN brutto 

(słownie:………………………………………………………………….…………….....……), 

tj. ……………………………….…….... PLN netto 

(słownie:…………………………………..………………………………...………….....……), 

3) oświadczam (oświadczamy), że przedmiot zamówienia zrealizuję (zrealizujemy) w 

terminach wskazanych w SWZ. 

4) oferuję (oferujemy) udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na cały zakres 

przedmiotu zamówienia na okres wskazany w SWZ, 

5) oświadczam (oświadczamy), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni, 

6) oświadczam (oświadczamy), że zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania, 

7) oświadczam (oświadczamy), że zapoznaliśmy się z postanowieniami Wzoru umowy, 

stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, nie wnoszę (nie wnosimy) do nich zastrzeżeń 

i zobowiązuję (zobowiązujemy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia 

umowy zgodnie z niniejszą ofertą  na warunkach określonych w SWZ, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, 

8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1). 

9) oświadczam (oświadczamy), że zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale 

podwykonawców. Podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie następującej 

części niniejszego zamówienia.* 

………………………………………………. 

10) oświadczam (oświadczamy), że złożona przez nas oferta:  

a) nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług *.  

b) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

następujących części zamówienia ……………a ich wartość netto (bez kwoty 

podatku) będzie wynosiła …………………........ PLN* (słownie: 

………………………………………………………………………………………………). 

*) niewłaściwe skreślić 

11) Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało 

załączone do naszej oferty. 

12) wszelką korespondencję w sprawie niniejszego przetargu należy kierować na: 

adres:……………………………………………………….……………………………………

e-mail:……………………………………………………………………………………………. 

13)  oferta została sporządzona na ……. ponumerowanych stronach. 
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Podpis(y): 

 

L.p. Nazwa wykonawcy Nazwisko i imię 

osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 

i data 
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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 

Załącznik nr 1a – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia  

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. 

ul. Zbożowa 4 

70-653 Szczecin 

WYKONAWCA: 

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Nr KRS/CEIDG 

    

    

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr. telefonu  

Adres e-mail  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu na zamówienie pn.: „Opracowanie 

dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla przebudowy komór 

ciepłowniczych na Lewobrzeżu Szczecina wraz z infrastrukturą sanitarną, 

teletechniczną, elektryczną i AKPiA” 

 

ja (my) niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz  

……..……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Niniejszym oświadczamy, że: 
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1. Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych opisany w pkt. 7.1 ust. 4 SWZ spełnia/ają 

w naszym imieniu Wykonawca/y: 

 

Pełna nazwa 
Wykonawcy 

Siedziba 
(ulica, 

miejscowość) 

Roboty budowlane, które będą wykonywane 
przez Wykonawcę 

   

   

   

   

 

 

 

 

 
Podpis(y): 

L.p. Nazwa 

wykonawcy 

Nazwisko i imię 

osoby (osób) 

upoważnionej(yc

h) do podpisania 

niniejszej oferty 

w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(yc

h) do podpisania 

niniejszej oferty 

w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowośc

i data 
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Załącznik nr 2 – Formularz Cenowy  

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. 

ul. Zbożowa 4 

70-653 Szczecin 

WYKONAWCA: 

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Nr KRS/CEIDG 

    

    

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr. telefonu  

Adres e-mail  

 

FORMULARZ CENOWY 

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu na zamówienie pn.: „Opracowanie 

dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla przebudowy komór 

ciepłowniczych na Lewobrzeżu Szczecina wraz z infrastrukturą sanitarną, 

teletechniczną, elektryczną i AKPiA” 

 

ja (my) niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz  

……..……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  
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Oświadczam (oświadczamy), że na cenę netto o brutto za wykonanie całości zamówienia, 

wskazaną w złożonej przez nas Ofercie, składają się następujące rozbicia finansowe: 

- za wykonanie dokumentacji projektowej 

Lokalizacja (komora) Kwota netto Kwota brutto 

Komora A39 przy al. Niepodległości   

Komora D43-37 przy ul. Bandurskiego    

Łącznie za wykonanie Dokumentacji 

Projektowej 

  

 

- za wykonanie Robót Budowlanych: 

Lokalizacja (komora) Kwota netto Kwota brutto 

Komora A39 przy al. Niepodległości   

Komora D43-37 przy ul. Bandurskiego    

Komora A52 przy ul. Bazarowej   

Komora T6 przy ul. Chodkiewicza   

Komora T13 przy ul. Niedziałkowskiego   

Komora K18 przy ul. Ku Słońcu   

Komora D36 przy ul. Wilczej   

Łącznie za wykonanie Robót Budowlanych   

 

 

 

 
Podpis(y): 

L.p. Nazwa 

wykonawcy 

Nazwisko i imię 

osoby (osób) 

upoważnionej(yc

h) do podpisania 

niniejszej oferty 

w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(yc

h) do podpisania 

niniejszej oferty 

w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowośc

i data 
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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 

Załącznik nr 4 - Wzór wykazu robót 

ZAMAWIAJĄCY: 

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. 

ul. Zbożowa 4 

70-653 Szczecin 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji 

projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla przebudowy komór ciepłowniczych 

na Lewobrzeżu Szczecina wraz z infrastrukturą sanitarną, teletechniczną, elektryczną i 

AKPiA” 

ja (my) niżej podpisany(i), działając w imieniu 

……………………………………………………..……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

oświadczam (oświadczamy), że w/w wykonawca w okresie ostatnich 8 lat przed upływem 

terminu składania ofert składania ofert / w okresie prowadzenia działalności ………..* , który 

jest krótszy niż osiem lat licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert wykonał 

następujące roboty budowlane: 

 

L.p. Przedmiot robót budowlanych 
Czas realizacji 

(dzień/miesiąc/rok) 

Nazwa i adres 

Zamawiającego/Zlecającego 
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1.    

2.    

3.    

* dot. wykonawców, których okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 8 lat przed dniem 

składania ofert. Wykonawca winien wskazać ten okres. 

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte 

wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót budowlanych. Brak dokumentu lub dokument 

nie potwierdzający należytego wykonania danej usługi skutkuje nie uwzględnieniem danej 

roboty budowlanej przy badaniu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. 

 

PODPIS(Y) 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) o 

podpisania niniejszej 

ofertyw imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 4a - wzór wykazu wykonanych usług 

ZAMAWIAJĄCY: 

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. 

ul. Zbożowa 4,  

70-653 Szczecin 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu na: „Opracowanie dokumentacji projektowej 

oraz wykonanie robót budowlanych dla przebudowy komór ciepłowniczych na 

Lewobrzeżu Szczecina wraz z infrastrukturą sanitarną, teletechniczną, elektryczną i 

AKPiA” 

ja (my) niżej podpisany(i), działając w imieniu 

……………………………………………………..…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam (oświadczamy), że w/w wykonawca w okresie ostatnich 8 lat przed dniem 

składania ofert / w okresie ostatnich ……. * przed dniem składania ofert wykonał 

następujące usługi o których mowa w pkt. 7.2. ppkt 4) lit. a SWZ : 

 

L.p. Przedmiot i rodzaj usługi 
Czas realizacji 

(dzień/miesiąc/rok) 
Wartość usług 

Nazwa i adres 

Zamawiająceg

o/Zlecającego 

1.     

2.     
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3.     

 

* dot. wykonawców, których okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 8 lat przed dniem 

składania ofert. Wykonawca winien wskazać ten okres. 

 

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte 

wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług. Brak dokumentu lub dokument nie 

potwierdzający należytego wykonania danej usługi skutkuje nie uwzględnieniem danej 

usługi przy badaniu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. 

 

PODPIS(Y) 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

o podpisania 

niniejszej ofertyw 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(

ów) 

Miejscowo

ść 

i data 
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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 

Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

ZAMAWIAJĄCY: 

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. 

ul. Zbożowa 4 

70-653 Szczecin 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji 

projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla przebudowy komór ciepłowniczych 

na Lewobrzeżu Szczecina wraz z infrastrukturą sanitarną, teletechniczną, elektryczną i 

AKPiA” 

ja/my niżej podpisani, działając w imieniu 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

oświadczamy, że w/w Wykonawca dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 

 

l.p. Imię i 

nazwisko 

Opis posiadanego 

doświadczenia i kwalifikacji 

zawodowych (w zakresie 

niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku udziału 

w postępowaniu) 

Posiadane 

uprawnienia wraz z 

podstawą prawna 

ich wydania  

Funkcja Podstawa 

dysponowania 

daną osobą 

przez 

wykonawcę 
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Oświadczam (oświadczamy), że osoby wymienione w powyższej tabeli posiadają wymagane 

uprawnienia. 

PODPIS(Y): 

 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy/ 

ów 

Miejscowość 

i data 
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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 

Załącznik nr 6 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

ZAMAWIAJĄCY: 

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. 

ul. Zbożowa 4 

70-653 Szczecin 

WYKONAWCA: 

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ/OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PRZYNALEZNOŚĆI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji 

projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla przebudowy komór ciepłowniczych 

na Lewobrzeżu Szczecina wraz z infrastrukturą sanitarną, teletechniczną, elektryczną i 

AKPiA” 

ja (my) niżej podpisany(i), działając w imieniu 

 ……………………………………………………………………...……………………………… 

oświadczam/y, że ww. wykonawca: 

 

1) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), 

2) należy wraz z innym wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu do 

grupy kapitałowej, o której mowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o 
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ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), w skład której wchodzą 

następujące podmioty: 

l.p. Nazwa Siedziba 

1.  

 

 

2. 

 

  

Nw 

 

 

 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby (osób) 

upoważnionej/ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy/ 

ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej 

(ych) do 

podpisania 

niniejszej oferty 

w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy/ 

ów) 

Miejscowość 

I data 
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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 

Załącznik nr 7 – Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów  

ZAMAWIAJĄCY: 

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. 

ul. Zbożowa 4 

70-653 Szczecin 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji 

projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla przebudowy komór ciepłowniczych 

na Lewobrzeżu Szczecina wraz z infrastrukturą sanitarną, teletechniczną, elektryczną i 

AKPiA” 

ja (my) niżej podpisany(i), działając w imieniu 

 ……………………………………………………………………...…………………………………… 

udostępniam następujące zasoby:  

- _______________________________________________________, 

- _______________________________________________________, 

- _______________________________________________________, 

- _______________________________________________________, 

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w Postępowaniu:  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w 
następujący sposób: 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Ww. podmiot trzeci, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Z Wykonawcą łączyć nas będzie 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 

i data 
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